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  יש להקפיד ולמלא הוראות בטיחות אלה תמיד כאשר משתמשים במוצר חשמלי:

 קראו את כל ההוראות לפני השימוש במוצר. . 1

ם נקובים וודאו שמתח רשת החשמל בביתכם תואם לנתוני המוצר כפי שה . 2
 בתווית על המוצר, ושהשקע בקיר עם הארקה תקנית.

 
 לצמצום סכנת שריפה בתא המיקרוגל: . 3

 אל תבשלו מזון יתר על המידה.  .א
הסירו נועלי מתכת משקיות נייר או פלסטיק שעוטפות את המזון לפני   .ב

 הכנסתם לתא הבישול.
 .אל תחממו שמן או שומן כיוון שהטמפרטורה של השמן לא ניתנת לשליטה  .ג
לאחר שימוש, נגבו את מכסה יציאת גלי המיקרו שבתא הפנימי בעזרת   .ד

מטלית לחה, ולאחר מכן יבשו עם מטלית יבשה על מנת להסיר שאריות 
 מזון שהותזו ושומן. שומן שמצטבר יכול להישרף ולגרום לעשן ואף לשריפה.

אם התרחשה שריפה של מזון בחלל התא, השאירו את דלת התא סגורה,   .ה
 תנור ונתקו את אספקת החשמל.כבו את ה

, פיקחו עין על התנור כיוון אם מחממים מזון בתוך מיכל פלסטי או מנייר  .ו
 שקיימת סכנת התלקחות.

 
 לצמצום סכנת התפוצצות ורתיחה פתאומית: . 4

אסור לחמם נוזלים ומזונות אחרים במיכלים אטומים כיוון אזהרה:     א.
מכסה מתברג נחשבים  שקיימת סכנת התפוצצות; בקבוקי תינוקות עם

  הם למיכלים אטומים. גם
לאחר  מידיתהשתמשו בכלי רחב לחימום נוזלים, אין להוציא את הנוזל החם     ב.

החימום. יש להמתין מספר רגעים לפני ההוצאה כדי למנוע סכנה אפשרית 
  של רתיחה מתפרצת של נוזלים.

י בישול. ביצים תפוחי אדמה, נקניקיות וערמונים יש לקלף לנקב לפנ     ג.
בקליפתן, וביצים קשות שלמות אסור לחמם במיקרוגל כיוון שהן עלולות 

  להתפוצץ, גם לאחר תום הבישול במיקרוגל.
יש לנער או לערבב תכולת מזון תינוקות בבקבוקים או בקערות, ויש לבדוק     ד.

  את הטמפרטורה לפני צריכתם כדי למנוע כוויות.
  

   נציג תו חייבת להתבצע על ידי היצרן או אם כבל החשמל ניזוק, החלפ . 5
  השירות שלו או טכנאי מוסמך כדי למנוע סכנת התחשמלות.

  

 הוראות בטיחות חשובות
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לאחר בישול, המיכל חם מאוד. השתמשו בכפפות כדי להוציא את המזון,  . 6
  כוונו את האדים החמים רחוק מהפנים ומהידיים כדי למנוע כוויות.

  
 סה בכלי ,בעטיפות פלסטיק הרימו באיטיות את הקצה המרוחק של המכ   . 7

  וכן בשקיות פופקורן כדי להרחיק אדים מהפנים שלכם. למיקרוגל 
  

  כדי למנוע שבר בצלחת המסתובבת: . 8
  אפשרו לצלחת להתקרר לפני שטיפה. . א
  אל תניחו מזון חם או כלי בישול חמים על צלחת קרה. . ב
  אל תניחו מזון קפוא או כלים קפואים על צלחת חמה.  . ג
  

  וודאו שהכלי אינו נוגע בדפנות התא במהלך הבישול. . 9
  

  . השתמשו רק בכלים המתאימים לתנורי מיקרוגל.10
  

  אין לאחסן מזון או כל דבר אחר בתוך המיקרוגל.. 11
  

. אסור להפעיל את המיקרוגל ללא נוזלים או מזון בתוכו. הדבר עלול לגרום 12
  נזק למיקרוגל.

  
עול בתכנית משולבת, ילדים יוכלו להשתמש בו רק . כאשר המוצר אמור לפ13

  בפיקוחו של מבוגר עקב הטמפרטורה הגבוהה שנוצרת.
  

הומלצו על ידי היצרן. שימוש כזה  \. אסור להשתמש באביזרים שלא סופקו 14
  עלול לגרום לנזקי גוף.

  
  . אין להשתמש במוצר מחוץ לבית.15

  
  . שמרו על הוראות אלה.16

  
לת או אטם הדלת ניזוקו או שהתנור לא פועל כהלכה, אסור . אזהרה: אם הד17

  טכנאי מוסמך.להפעיל אותו עד לתיקונו על ידי 
  

. אזהרה: ביצוע תיקונים או תחזוקה למוצר מהווה סכנה לכל אדם, מלבד 18
טכנאי שהוסמך לכך, ובכלל זה פירוק המכסה העליון שמספק הגנה מפני 

  חשיפה לאנרגיית גלי מיקרוגל.
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אם נפלט עשן, כבו או נתקו את המיקרוגל מהחשמל, השאירו את הדלת  .19
  סגורה כדי לחנוק את הלהבות.

  
. חימום נוזלים במיקרוגל עלול לגרום לרתיחה אקראית מתפרצת; לכן יש 20

  לנהוג בזהירות בעת הטיפול במיכל החימום.
  

לנקות את . אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או מגרדת ניקוי מתכתית כדי 21
  זכוכית דלת התנור, כיוון שהשריטות במשטח עלולות לגרום לניפוץ הזכוכית.

  
. המוצר אינו מיועד להפעלה באמצעות קוצב זמן חיצוני או מערכת שלט רחוק 22

  נפרדת.
  

  . נורת תא המיקרוגל אינה מיועדת לשימושים אחרים.23
  

  ולשימושים דומים כמו:. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי 24
   .מטבחי עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות 
   חוות 
   .על ידי לקוחות בבתי מלון, בתי הארחה ומקומות הארחה אחרים  

 תנור המיקרוגל מיועד לחימום מזון ונוזלים. ייבוש מזון או בגדים וחימום  . 25
ום כריות חמות, נעלי בית, ספוגיות, מטליות לחות וכדומה אסור ועלול לגר

  לסכנת פציעה, הצתה או שריפה.

שנים ומעלה ואנשים בעלי יכולות גופניות,  8מוצר זה יכול לשמש ילדים בני   .26
חושיות או רגשיות מוגבלות או חסרי ידע וניסיון אם הם מפוקחים ותודרכו 

להשתמש במוצר בבטחה ומבינים את הסכנות הכרוכות. אסור לילדים 
קת משתמש לא יבוצעו על ידי ילדים אלא אם לשחק עם המוצר. ניקוי ותחזו

והם מפוקחים. דאגו שהמוצר והכבל שלו יהיו מחוץ שנים  8גילם מעל 
   .8להישג ידם של ילדים מתחת לגיל 

מוצר זה אינו מיועד לשימושם של אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות גופניות,  . 27
לא אם הם מפוקחים או חושיות או שכליות מוגבלות, או חסרי ידע וניסיון, א

  תודרכו על אופן השימוש במוצר על ידי אדם שאחראי לבטיחותם.

  יש לפקח על ילדים כדי לוודא שהם לא משחקים עם המוצר. . 28

  אסור להשתמש במכשיר המנקה בקיטור. . 29

  . הדלת והמשטח החיצוני יכול להתחמם כאשר המוצר בפעולה.30
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  ים להתחמם בזמן שימוש. יש להרחיק ילדים.חלקים נגישים עשוי\. אזהרה:  31

 ולהימנע ממגע  . במהלך שימוש המוצר מתחמם. יש לנקוט באמצעי זהירות32
  עם גופי החימום שבתוך התנור.

     . המשטחים עלולים להתחמם בזמן בישול.33

  

  

  

קרעו אותם לפני הסירו את כל האריזה. אם קיימים סרטי הדבקה על התנור,  . 1
היטב אם קיים נזק בתנור. אם קיים כזה, פנו לסוחר או לשירות שימוש. בדקו 

 הלקוחות.
 

תנורי מיקרוגל חייבים להיות מוצבים בסביבה יבשה ולא מאכלת, רחוק ממקורות  . 2
 חום ומלחות כגון: מבערי גז או מיכלי מים.

  
כדי להבטיח אוורור מירבי, המרווח בין חלקו האחורי של המיקרוגל לבין הקיר  . 3

ס"מ לפחות, ומרווח חופשי  5ס"מ לפחות, מרווח בין הדופן לקיר  10 צריך להיות
 85ס"מ לפחות בחלקו העליון. המרחק בין המיקרוגל לרצפה צריך להיות  20של 

 ס"מ לפחות.
  

המיקום של התנור צריך להיות רחוק מטלוויזיה, רדיו או אנטנה, כיוון שהוא יגרום  . 4
 מטר לפחות. 5ייב להיות להפרעות. המרחק בין התנור למכשירים אלה ח

  
חובה למקם את התנור במקום בו התקע נגיש, וחובה לוודא שהשקע מוארק  . 5

 בהארקה טובה ותקנית. במקרה של זליגה להארקה, קיימת סכנת התחשמלות.
  

 חובה להפעיל את המיקרוגל רק כשהדלת סגורה. . 6
  

 אין להציב את המיקרוגל בארון. המיקרוגל מתוכנן להתקנה בהצבה חופשית. . 7
  

אפשרי שלאחר ייצור יישארו שאריות או שומנים בחלל התנור או על גוף החימום,  . 8
ולכן בהפעלות הראשונות אפשר יהיה להבחין בעשן קל ובריחות שונים. הדבר 

תקין וייעלם לאחר מספר שימושים. השאירו את דלת התנור פתוחה לאוורור 
 דקות.  התא. בתנורים עם גריל מומלץ להפעיל את הגריל למשך מספר

  

 התקנה
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  טיפול בתנור המיקרוגל 

  זהירות
  ולהסיר כל שאריות מזון מתוכו.יש לנקות את תנור המיקרוגל בקביעות 

  אזהרה
נתק את התקע מהשקע בקיר טרם הניקוי. אין לטבול את המוצר במים או נוזלים  . 1

 אחרים בזמן הניקוי.
ו של דבר לקצר אי שמירה על ניקיון התנור עלול להוביל לפגיעה במשטח ובסופ . 2

 את אורך חיי המוצר, ולגרום אף למצבים מסוכנים.
אל תשתמשו בחומרי ניקוי קשים, בנזין, אבקת ניקוי שוחקת או מברשת מתכתית  . 3

 לניקוי אף חלק של התנור.
 אל תסירו את מכסה פתח יציאת גלי המיקרוגל. . 4
כאשר המיקרוגל בשימוש זמן רב, עלולים להיות בחלל תא הבישול ריחות  . 5

 להיפטר מהם:דרכים  3מוזרים. להלן 
 2-3שימו מספר פלחי לימון בכוס, וחממו אותם במיקרוגל בעוצמה גבוהה למשך   .א

 דקות.
 שימו כוס עם תה אדום בתנור וחממו בעוצמת מיקרוגל גבוהה.  .ב
 שימו קליפת תפוז בתוך התנור וחממו בעוצמת מיקרוגל גבוהה במשך דקה אחת.  .ג
ש במיקרוגל ללא פיקוח, רק לאחר שניתנה להם ילדים יכולים להשתמאזהרה:   . 6

הדרכה נאותה כך שהילד מסוגל לתפעל את התנור באופן בטוח ומבין את 
 הסכנות הכרוכות בשימוש לא נכון.

  עצות לניקוי
  אופן הניקוי של אטמי הדלת, תא הבישול וחלקים אחרים:

  :ניקוי חיצוני
  את המעטפת בעזרת מטלית רכה ולחה.נגבו 

  דלת:
  בעזרת מטלית רכה ולחה את הדלת ואת החלוןנקו 

  נקו את אטמי הדלת והחלקים הסמוכים והסירו שאריות מזון שנשפכו או הותזו.

  נקו את פנל הפיקוד עם מטלית רכה ולחה מעט.

  

  

  

 ניקוי



7 
 

  הדפנות הפנימיות:
  נקו את התא עם מטלית רכה ולחה.

  ן שהותזו אליו.נקו היטב את מכסה פתח יציאת גלי המיקרוגל והסירו שאריות מזו
  

  ציר הנעה: \טבעת הנעה  \צלחת מסתובבת 
  נקו עם מי סבון פושרים.

  שטפו במים נקיים וייבשו היטב.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  נעילת בטיחותפיני  )1
  דלת המיקרוגל חייבת להיות סגורה היטב כדי שהוא יפעל.

 חלון צפייה )2
  מאפשר למשתמש לראות את התקדמות הבישול.

 ציר הנעה )3
  שבת על הציר. המנוע שמתחת לציר מסובב את הצלחת.הצלחת המסתובבת יו

 טבעת הנעה )4
ומסייע לה הצלחת המסתובבת יושבת על גלגלי הטבעת. הטבעת תומכת בצלחת 

  באיזון בזמן הסיבוב.
 צלחת מסתובבת )5

המזון נמצא על הצלחת, תנועתה הסיבובית בזמן פעולה מסייעת לחימום אחיד של 
  המזון.

 חלקי התנור
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        זהירות       
 הניחו את הטבעת המסתובבת תחילה -
הניחו את הצלחת המסתובבת כל שתתאים לציר, וודאו שהצלחת והציר  -

  יושבים היטב אחד על השני.
 פנל הפיקוד )6

  ראו פירוט מטה (פנל הפיקוד ניתן לשינוי ללא הודעה מוקדמת)
 מכסה פתח גלי המיקרוגל )7

פנימית שקרובה ללוח פתח יציאת גלי המיקרוגל נמצא בתוך התא, בצמוד לדופן ה
  הפיקוד.

  

  אזהרה       
  לעולם אל תסירו את מכסה פתח גלי המיקרוגל.

 (בדגמים מסוימים בלבד)רשת גריל  )8
  משמשת להנחת מזון עליה בפעולת צלייה.

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

 פנל הפיקוד
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 לפני בישול . 1
  מכן, מהבהב ":", פעמים כאשר מחברים את התנור לחשמל. לאחר 3הצג מהבהב 

  המאפשר לכם להכניס את תפריט הבישול וזמן הבישול.
  
 זמן ומשקל \בורר בישול אוטומטי  . 2

תוכלו להוסיף או לגרוע זמן בישול, משקל או לבחור תפריטי בישול אוטומטיים 
  זמן . משקל. \בישול אוטומטיבמהלך פעולה על ידי סיבוב הבורר 

  
 PAUSE / CANCEL –השהייה  \ביטול  . 3

תכנית ההכנסת נתונים: לחצו פעם אחת לביטול  בהפעלה הראשונית או במצב
  ולחזרה למצב התחלתי.

, לחצו פעמיים לביטול במהלך בישול: לחצו פעם אחת להפסקת פעולת התנור
  תכנית הבישול.

  
 תזכורת אוטומטית . 4

צלילי "ביפ" כדי  3ויישמעו  Endכאשר תהליך הבישול מסתיים, בצג יופיע הסימן 
ודיע לכם שניתן להוציא את המזון. במידה והמזון נותר בתנור, ולא לחצתם על לה

דקות  3פעם אחת או שפתחתם את הדלת, התנור יצלצל כל  השהייה \ביטול הלחצן 
  באופן מחזורי.

  
 כיוון השעון . 5

מאפשר לכם לכוון את השעה הנוכחית או זמן קבוע   Preset. Clock.Defrostלחצן 
:" מהבהב בצג לאחר חיבור התנור לחשמל, או שתוכלו לדלג מראש כאשר הסימן "

  ולהמשיך במידות הצורך.

  12:30לדוגמא: כיוון לשעה 
  תצוגה  שלבים  

  :  לאחר חיבור לחשמל, הנקודתיים מהבהבים  1
 3במשך  Preset.Clock.Defrostהחזיקו לחצן   2

  שניות.
0:00  

 Auto Cooking/Time.Weightסובבו בורר   3
  לשעה הרצויה

12:00  

פעם  Preset.Clock.Defrostלחצו על הלחצן   4
  אחת שוב

12:00  

וכוונו  Auto Cooking/Time.Weightסובבו בורר   5
  את הדקות

12:30  

פעם  Preset.Clock.Defrostלחצו על הלחצן   6
שניות להתייצבות הספרות  5 והמתינואחת שוב 

  בצג.
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 בישול בגלי מיקרוגל ובגריל . 6
 Microכונה זו היא עבור בישול או צליית מזון. בלחיצה על לחצן ת

Power.Grill/Combi                                       :ובצג ייראו באופן מחזורי
100P-80P-60P-40P-20P-G-C.1-C.2 

100P  חימום עצמת מיקרוגל. מתאים ל  100% -עצמה גבוהה
  מהיר.

80P עצמת מיקרוגל. מתאים  80% –בינונית -עצמה גבוהה
  מהיר.-לחימום בינוני

60P  עצמת מיקרוגל. מתאים לאידוי מזון. 60% –עצמה בינונית  

40P  עצמת מיקרוגל. מתאים  40% –נמוכה  –עצמה בינונית
  להפשרת מזון.

20P  עצמת מיקרוגל. מתאים לשמירה על  20% –עצמה נמוכה
  חום מזון.

G  .מתאים לקבב, גריל, גוף החימום יופעל למשך הזמן שנקבע
  נקניקיות, כנפי עוף וכול'. פעולת השחמה.

C.1  .מהזמן  30%תכנית משולבת לבישול בגריל ומיקרוגל
  מהזמן הגריל. 70%המיקרוגל פועל, 

C.2  .מהזמן  55%תכנית משולבת לבישול בגריל ומיקרוגל
  מהזמן הגריל. 45%המיקרוגל פועל, 

    

  זהירות    

 לעולם את תפעילו את המיקרוגל ריק.  .א
  אל תשתמשו ברשת הגריל בזמן בישול במיקרוגל.  .ב
פעם  Instant.Startאם אתם הופכים את המזון במהלך הבישול, לחצו על לחצן   .ג

  אחת ותהליך הבישול יימשך.
אם בכוונתכם להוציא את המזון לפני סיום הזמן שנקבע, אתם חייבים ללחוץ על   .ד

  פעם אחת כדי לאפס את הזמן ולמנוע הפעלה לא מכוונת. Pause.Cancelצן לח
בעצמת מיקרוגל מקסימלית, התנור יפחית אוטומטית את העצמה אחרי זמן    .ה

  בישול מסוים כדי להאריך את חיי המוצר.
כולל רשת הגריל וכלי הבישול, בתכנית משולבת גריל, כל חלקי התנור,   .ו

שנה זהירות כאשר מוצאים אותם מהתנור. מתחממים מאוד. יש לנקוט במ
 השתמשו במחזיקי סירים או כפפות כדי להימנע מכוויות.
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 דקות 10למשך  P80דוגמא: לבישול בעצמה 

  שלבים תצוגה

 1 מהבהביםלאחר הפעלה, הנקודתיים  :

P80 
בחרו את עצמת המיקרוגל ע"י מספר לחיצות על 

   Micro Power.Grill/Combiלחצן 
2 

10:00 
       כוונו את זמן הבישול ע"י סיבוב הבורר 

Cooking /Time. Weight  Auto 
3 

 
להפעלה, ובצג  Instant.Startלחצו על לחצן 

  ייראה הזמן בספירה לאחור.
4 

  

 הפשרה . 7
ובצג  Preset.Clock.Defrostתכונה זו מיועדת להפשרת מזון; לחיצה על לחצן 

  .d.1 – d.2 – d.3: רייופיעו הסימונים הבאים באופן מחזו

 d.1 ק"ג 2.0עד  0.1להפשרת בשר, טווח המשקל האפשרי 

 d.2 ק"ג 3.0עד  0.2להפשרת עוף, טווח המשקל האפשרי 

 d.3 ק"ג 0.9עד  0.1להפשרת דגים, טווה המשקל האפשרי 

  
  זהירות          

 נדרש להפוך את המזון במהלך הפעולה כדי להשיג הפשרה אחידה.  .א
 ה הנדרש הוא בדרך כלל ארוך יותר מזמן בישול מזון.זמן ההפשר  .ב
 במידה והמזון ניתן לחיתוך עם סכין, תהליך ההפשרה הושלם.  .ג
 ס"מ לתוך רוב סוגי המזון. 4-גלי מיקרוגל חודרים כ  .ד
יש לצרוך מזון שהופשר במהירות האפשרית, לא מומלץ להקפיא שוב מזון   .ה

 שהופשר.
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 ק"ג עוף 0.4וגמא: הפשרה של ד

 תצוגה
  שלב

 1 לאחר הפעלה, הנקודתיים מהבהבים :

d.2 
כדי  Preset.Clock.Defrostלחצו על לחצן 

  לבחור את סוג המזון.
2 

0.4 
 .Auto Cooking /Timeסובבו את הבורר 

Weight כדי לבחור את משקל המזון  
3 

 Instant.Start 4התחילו בפעולה בלחיצה על לחצן  5:16

 

צלצולי "ביפ"  3ו באמצע פעולת ההפשרה יישמע
. פתחו את כדי להודיע למשתמש להפוך את המזון

הדלת והפכו את המזון. סגרו את הדלת חזרה, 
 להמשך ההפשרה. Instant.Startולחצו על לחצן 

5 

      
 בישול אוטומטי . 8

בתנור קיימות תכניות בישול קבועות למספר פעולות פשוטות. כאשר הנקודתיים 
  .1A....12Aת הבורר נגד כיוון השעון ובצג ייראו הסימונים: מהבהבים בצג, סובבו א

  תאפשר לכוון את משקל המזון. Enterלאחר שקבענו את התכנית, לחיצה על לחצן 
והקפידו על ההנחיות בחרו את התפריט המתאים בהתאם לסוג המזון ומשקלו, 

  בטבלה הבאה, אחרת תוצאות הבישול יושפעו במידה רבה.
  
  

  משקל  ןסוג המזו  תצוגה
A.1 קיימות שתי אפשרויות:  פופקורן  

 3.0 OZ ו- OZ3.5  
A.2 שתי אפשרויות:  תפו"א  

  ק"ג 0.65 -ק"ג ו 0.45 
A.3 חמש אפשרויות:  ירקות  

  ק"ג 0.5 ------- 0.2, 0.1
A.4 שש אפשרויות:  בשר  

  ק"ג 0.7------- 0.3, 0.2
A.5 שש אפשרויות:   דגים  

  ק"ג 0.7--------0.3,0.2
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  זהירות        

. טמפרטורת מזון גבוהה או 20-25⁰Cטמפרטורת המזון לפני בישול צריכה להיות   .א
 נמוכה יותר לפני בישול מחייבת הגדלה או הקטנה בזמני הבישול.

ל וצורת המזון משפיעים במידה רבה על הבישול. אם הטמפרטורה, המשק  .ב
קיימים שינויים בזמנים מהטבלה מעלה, תוכלו להוסיף או להקטין זמן בישול 

 לתוצאה מיטבית.

 ק"ג דגים 0.4דוגמא: אידוי 

  שלב תצוגה

 1  לאחר הפעלה, הנקודתיים מהבהבים :

A.5 2 סובבו את הבורר לבחירת תפריט הבישול 

A.5 ל לחצן לחצו עEnter 3  לאישור 

0.4 
 .Auto Cooking /Timeסובבו את הבורר 

Weight לבחירת המשקל 
4 

 
התחילו את הפעולה על ידי לחיצה על הלחצן  

Instant.Start 
5 

  

A.6 שש אפשרויות:  עוף  
  ק"ג 0.7---------0.3,0.2

A.7 חמש אפשרויות:  חימום חוזר  
  ק"ג 1.0 -----,  0.4, 0.2

A.8 שתי אפשרויות:  נוזלים  
  מ"ל 500מ"ל, 250

A.9 חמש אפשרויות:  אורז  
  ק"ג 0.5------- 0.2, 0.1

A.10 חמש אפשרויות  פסטה  
  ק"ג 0.5 ------- 0.2, 0.1

A.11 חמש אפשרויות:  לחם  
  ק"ג 0.5 -------- 0.2, 0.1

A.12 שתי אפשרויות:  פיצה  
  פיסת פיצה אחת, שתי פיסות



14 
 

 הפעלה אוטומטית (דחיית הפעלה) . 9
אם תרצו שהפעולה לא תתחיל מידית, תוכלו לבחור את תכנית הבישול 

פעולה תתחיל באפן אוטומטי בשעה שהרצויה. האוטומטית ואת השעה, וה
  ההגדרות כוללות שני שלבים:

  כיוון השעה הנוכחית;
  תכנית הבישול והזמן.כיוון 

, אם רצונכם בהפעלת המיקרוגל אוטומטית 12:30דוגמא: השעה כרגע 
 .14:20שניות בשעה  30-דקות ו 9למשך  P100בעצמת מיקרוגל 

 תצוגה

  

 שלב
 

 1 , הנקודתיים מהבהבותלאחר הפעלה :

0:00 
 3במשך  Preset.Clock.Defrostלחצו והחזיקו לחצן 

  שניות.
1.1 

12:00 
 Autoכוונו את השעה באמצעות סיבוב הבורר 

/Time. Weight Cooking 
1.2 

 1.3 לאישור Preset.Clock.Defrostלחצו על לחצן  12:00

12:30 
 Autoכוונו את הדקות באמצעות סיבוב הבורר  

/Time. Weight Cooking 
1.4 

12:30 
פעם אחת או  Preset.Clock.Defrostלחצו על לחצן 

 שניות והספרות יתייצבו. 5המתינו 
1.5 

 2 הגדרת תפריט הבישול והזמן. 

P100 
בחרו את עצמת המיקרוגל על ידי לחיצה על לחצן 

Micro Power.Grill/Combi  
2.1 

9:30 
 Turn Auto Cooking /Time. Weightסובבו כפתור 

 לכיוון זמן הבישול
2.2 

 
 3במשך  Preset.Clock.Defrostלחצו והחזיקו לחצן 

 לחזרה לשעה הנוכחית.שניות 
2.3 
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כוונו את השעה שברצונכם להתחיל את הפעולה. 

 1.2,1.3,1.4חזרו על סעיפים 
3 

 

לאישור  Preset.Clock.Defrostלחצו על לחצן 
ה הופעלה. ותכנית הפעולה הדחויה. כעת הפעול

 .14:20הבישול שהוגדרה תתחיל בשעה 
4 

 
תוכלו לבדוק את שעת ההתחלה על ידי לחיצה על 

 Preset.Clock.Defrostלחצן 
5 

 

 ישול רב שלביב . 10
להשגת תוצאות בישול מיטביות, נדרשים במתכונים מסוימים תפריטי בישול 

  פן הבא:שונים בזמנים שונים. תוכלו לתכנת את תפריטכם האישי באו
  
  

 P100דוגמא: ברצונכם לבשל מזון בגלי מיקרוגל בעצמה מקסימלית 
  דקות.  9דקות ובשלב שני גריל במשך  3למשך 

  תצוגה  שלב  
    דקות 3למשך   P100גלי מיקרוגל בעצמה   1

 Micro Power.Grill/Combiלחצו על לחצן   1.1
  לבחירת עוצמה.

P100  

 .Auto Cooking/Timeסובבו את הבורר   1.2
Weight .לכיוון זמן בישול  

3:00  

    דקות גריל. 9  2
 Micro Power.Grill/Combiלחצו על לחצן   2.1

  לבחירת בישול בגריל.
G  

 Auto Cooking /Timeסובבו את הבורר   2.2
Weight .לבחירת זמן בישול  

9:00  

התחילו את פעולת הבישול בלחיצה על לחצן   3
Instant.Start  

  

  

  ת זהירו       

מסתיימת, פעולת הגריל תתחיל  100כאשר פעולת הבישול במיקרוגל בעצמה   .א
 אוטומטית.

 שלבי בישול בזמן מסוים, חזרו על השלבים. 4ניתן להגדיר   .ב
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 תכונת נעילת ילדים  .11

השתמשו בתכונה זו לצורך נעילת פנל הפיקוד בזמן ניקוי או כדי שילדים לא יוכלו 
  להשתמש במיקרוגל ללא פיקוח.

  חצנים לא פעילים במצב זה.כל הל
  
 שניות. 3במשך  Pause/Cancelהחזיקו לחצן ---הפעלת נעילה  )1
 שניות. 3במשך  Pause/Cancelהחזיקו לחצן  ---ביטול נעילה  )2

 
  
  

  
מומלץ מאוד להשתמש בכלים שמתאימים ובטוחים לשימוש לבישול במיקרוגל. 

עמידים בחום מתאימים באופן כללי, כלים שעשויים מקרמיקה, זכוכית או פלסטיק 
לשימוש במיקרוגל. אסור להשתמש בכלים מתכתיים במיקרוגל או בתכנית בישול 
משולבות, שימוש בכלים מתכתיים עלול לגרום לניצוצות. תוכלו להשתמש בטבלה 

  הבאה כייחוס.
  

  הערות  משולב  גריל  מיקרוגל  סוג הכלי
קרמיקה עמידה 

  בחום
אסור להשתמש בכלי   כן  כן  כן

  ה מעוטר במתכת.מקרמיק
פלסטיק עמיד 

  בחום
לא ניתן להשתמש לבישול   לא  לא  כן

  ממושך במיקרוגל.
זכוכית עמידה 

  בחום
    כן  כן  כן

לא להשתמש בבישול בשר   לא  לא  כן  סרט פלסטיק
או צלעות כיוון הטמפרטורה 
  הגבוהה עלול להזיק לסרט.

  רשת גריל
  

    כן  כן  לא

ול אסור להשתמש בביש  לא  לא  לא  כלי מתכת
אינם  לבמיקרוגל. גלי מיקרוג
  יכולים לחדור מתכת.

עמידות נמוכה לחום. לא ניתן   לא  לא  לא  כלי עם לכה
להשתמש לבישול 

  בטמפרטורה גבוהה.
עמידות נמוכה לחום. לא ניתן   לא  לא  לא  כלי במבוק או נייר

להשתמש לבישול 
  בטמפרטורה גבוהה.

  

 מדריך כלי בישול למיקרוגל
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  תוצאות הבישול: הגורמים הבאים  יכולים להשפיע על

  סידור המזון
הניחו חלקי מזון עבים יותר בהיקף החיצוני של הכלי, ואת הדקים יותר במרכז. פזרו 

  אותם בצורה אחידה. אל תניחו מזון אחד על השני.

  משך זמן הבישול
התחילו בבישול לפרק זמן קצר, העריכו בסופו אם נדרש זמן נוסף והוסיפו ככל 

  לגרום לעשן ואף לשרוף את המזון.שנדרש. בישול יתר עלול 

  בישול מזון אחיד
  מזונות כדוגמת עוף, המבורגר או סטייק יש להפוך פעם אחת במהלך בישול.

מחלקו החיצוני של הכלי אל המרכז פעם בהתאם לסוג המזון, אם נדרש, ערבבו 
  אחת או פעמיים במהלך הבישול.

  זמן המתנה
פרק זמן קצר נוסף. הדבר מאפשר בסיום הבישול, השאירו את המזון בתנור ל

  להשלים את מחזור הבישול ולקרר אותו באופן הדרגתי.

  האם המזון מוכן
  הצבע והקושי של המזון מסייעים להחלטה אם הוא מוכן, 

  הדבר כולל:
 אדים הנפלטים מכל חלקי המזון, ולא רק מהצדדים. -
 ניתן להזיז את חלקי העוף בקלות -
 אין סימני דם בבשר -
 בקלות למזוןמזלג חודר  -

  כלי השחמה
כאשר משתמשים בכלי מיוחד להשחמה, הניחו תמיד כלי מבודד חסין חום מתחתיו, 

  כדוגמת צלחת פורצלן כדי למנוע נזק לצלחת המסתובבת ולטבעת ההנעה.

  עטיפות פלסטיק לשימוש בטוח במיקרוגל
יוון שומניים מאוד המתבשלים במיקרוגל, כמנעו מעטיפת הפלסטיק מלגעת במזונות 

  שהפלסטיק ימס.

  כלי פלסטיק לשימוש בטוח במיקרוגל
כלי פלסטיק מסוימים המתאימים לשימוש במיקרוגל, לא מתאימים לבישול מזון 
 שומניים מאוד או עם סוכר. כמו כן, אין לחרוג מזמני הבישול הנקובים על הכלים.

 עצות בישול
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  שירות

  אנא בדקו את הדברים הבאים, טרם הפנייה לשירות הלקוחות:

מ"ל) בכלי זכוכית וסגרו את הדלת בבטחה. תאורת  150-הניחו כוס מים אחת (כ . 1
 התא תכבה כאשר הדלת נסגרת כראוי. הפעילו את המיקרוגל למשך דקה אחת.

 האם תאורת התא דולקת? . 2
 האם המאוורר פועל? . 3

  (לבדיקה, הניחו את ידכם על פתחי האוורור האחוריים).
 האם הצלחת מסתובבת? . 4

  כולה להיות עם כיוון השעון או נגד הכיוון. הדבר תקין).(תנועת הצלחת י
 שבתוך המיקרוגל חמים?האם המים  . 5

אם "לא" היא התשובה לאחת מהשאלות, בדקו את תקינות שקע החשמל שלכם, 
  ואת הפיוז הראשי בארון החשמל.

  צרו קשר עם השירות המורשה הקרוב לביתכם.במידה ושניהם תקינים, 

  

  תהנחיות בטיחות לשירו

  קרינת מיקרוגלזהירות: 

קבל המתח הגבוה נותר טעון לאחר כיבוי; קצרו בין ההדק השלילי של הקבל  . 1
לגוף המיקרוגל (השתמשו במברג מבודד) לפרוק אותו לפני שנוגעים ברכיבים 

 השונים.
 .V250הרכיבים הבאים הינם בעלי פוטנציאל מתח גבוה שמעל  . 2
 מגנטרון 
 שנאי מתח גבוה 
 קבל מתח גבוה 
 דת מתח גבוהדיו 
 פיוז מתח גבוה 
המצבים הבאים עלולים לגרום לחשיפה לקרינת מיקרוגל שלא לצורך במהלך  . 3

 מתן שירות.
  התקנה לא נכונה של המגנטרון.

  התאמה לא תקינה של מפסקי הדלת, מנופי הדלת או הדלת עצמה.
  התקנה לא נכונה של המפסקים.

  דלת, אטמי הדלת או גוף המיקרוגל ניזוקו.
  
  

 תחזוקה
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 ה נכונה של המוצרהשלכ

סימן זה מציין שמוצר זה לא יושלך עם שאר הפסולת 
הביתית. כדי למנוע פגיעה אפשרית בסביבה או בבריאות 

בהשלכת פסולת בלתי מבוקרת, יש למחזר את האדם 
המוצר באחריות ולעשות שימוש חוזר בחומרים. להחזרת 

המוצר שלכם, השתמשו בנקודות האיסוף העירוניות או צרו 
שר עם הסוחר שממנו נרכש המוצר. בקניית מוצר חדש ק

 זהה תוכלו למסור את הישן בחנות.
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